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 2014 VOORSTELLEN   

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 18-02-2014 

Onderwerp:  Afrekening fractiegelden 2013  Aan de raad.  

 

Beslispunten 

1. De verantwoording van de raadsfracties over de besteding van de fractiegelden in 2013 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Kennis te nemen van het advies van het presidium van 4 maart jl. over de afrekening 
van de fractiegelden 2013; 

3. De bedragen van de uitgaven van de raadsfracties in 2013 vast te stellen (conform de 
bijlage per fractie). 

 

 

 

1 Inleiding 

Artikel 33 van de gemeentewet schrijft voor dat de raad in een verordening de 

ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning regelt. In de “Verordening op de 

ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 

2011” is in artikel 9 geregeld dat fracties jaarlijks recht hebben op een financiële 

bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De 

besteding is in grote lijnen in dezelfde verordening geregeld en nader gepreciseerd 

in de fractiegeldentabel (bijlage). Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de 

besteding van het fractiegeld. 

 

2 Beoogd effect 

Voldoen aan artikel 13 lid 4 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011: “De raad stelt na ontvangst van het 

advies van de kascommissie en/of accountant de bedragen vast van de uitgaven van de 

verschillende raadsfracties.” 

 

3 Argumenten 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart as. is het streven om in de 

raad  van 10 maart as. een besluit te nemen over de afrekeningen van 2013. Gezien de 

korte tijdspanne is, in overleg met de fractievoorzitters, de controle van de 

verantwoordingen 2013 geagendeerd voor het presidium van 4 maart as. Het presidium als 

geheel brengt verslag uit aan de raad, zodat de raad voor de verkiezingen een besluit kan 

nemen. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De fractiegeldentabel (bijgevoegd) is niet uitputtend, fracties zullen steeds zelf de afweging 

moeten maken wat wel en wat niet binnen de regelgeving past. 

 
5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

De kascommissie heeft de afrekeningen bekeken en een advies opgesteld. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Op grond van artikel 9 lid 2 van de Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en 

de fractieondersteuning gemeente Leiderdorp 2011 worden de bedragen jaarlijks 

opgenomen in de begroting. 

 

8 Evaluatie 

Aan de hand van het advies van de kascommissie bespreekt het presidium jaarlijks de 

wenselijkheid het systeem en/of de fractiegeldentabel aan te passen. 

 

 

De griffier,            Voorzitter presidium, 

 

 

mevrouw. J.C. Zantingh         J.J.F.M. Gardeniers 

 

Bijlagen: 

• Advies presidium afrekening fractiegelden 2013 d.d. 4 maart 2014 (wordt nagezonden) 

• Uitgaven van de raadsfracties in 2013 

• Fractiegeldentabel 130326 

 


